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 4עמ'   

 

ביקרתו גם מהעו''ד שלו, ואותו האשים -שהשופט לא חסך שבט
כי היה מודע לרמאות לקוחו, ועל כן החליט להעמיד למשפט 
גם את העו''ד. ידוע, כי באנגליה מתנהל כל הענין המשפטי 
בדרך קפדנית ביותר, השופטים מדקדקים לא רק עם 

למשפט אלא גם עם עורכי הדין שלא יהיה הנאשמים העומדים 
עליהם שום רבב, ולכן נשקפה לעו''ד שלפנינו סכנה גדולה, שלא 
רק שיפסלו אותו מכאן ולהבא מלעסוק במקצועו, אלא עלולים 
עוד להטיל עליו עונש כבד עם קנס. אמר לו הרב, שמע נא ידידי, 
העצה הטובה ביותר היא, שתעשה ככל אחינו בית ישראל 

לל לבורא עולם שיוציא אותך מצרה זו. השיב העו''ד מה, להתפ
אינני יכול, פעם כבר בקשתי ממנו ישועה  -לבקש מה'? 

והבטחתי לו שיותר לא אבקש. לפני מספר שנים הוזמן 
לאוסטרליה למשך כששה חודשים, ולקח עמו את בתו היחידה 
והאהובה. ובהיותם שם חלתה לפתע הילדה בצורה קשה 

לבית החולים, שם ערכו לה סידרה של צילומים, והוזעקה מיד 
ונתגלה כי לקתה במחלה הנוראה ל''ע. מיד פתחו בסדרה של 
טיפולים, אך עברו שבועות מספר ומצבה התדרדר עד שיום 
אחד בשבת, אמר הרופא לאביה העו''ד, כי מצבה קריטי ולא 
נותרו לה אלא שעתיים שלוש. האב היה מזועזע ונחרד, אך 

ה החלטה בלבו ללכת מיד לבית הכנסת, אמנם פתאום נפל
הרבה לא ידע, לא זכר שום דבר של יהדות, זולת שביום הבר 
מצוה לקחו אביו לבית הכנסת והניח תפילין. זה היה כבר 
בשעות הצהרים חיפש ומצא בית הכנסת. נכנס פנימה ובהיות 
לבו מר עליו אמר, ''רבונו של עולם, אני מוכרח לבקש ממך דבר 

מבטיח לך שיותר לא אבקש כלום. אני מבקש ממך שבתי  ואני
היחידה תשאר בחיים''. כך עוד נשאר זמן מסוים בבכיו, עד 
שלפתע חש הקלה על לבו. באותו רגע גמר בדעתו לחזור לבית 
החולים לראות את המצב. והנה בשובו מבית החולים, מקדם 

יה. הרופא את פניו ואומר, דבר פלא ומוזר, היא פקחה את עינ
מיד ערכו לה בדיקות וכבר למחרת בבוקר בקשה לשתות, ועד 
שכעבור שבועיים היא כבר ירדה מן המטה. וערכו עוד בדיקות 
יסודיות וכולם התפעלו, נס ופלא, אין שום דבר. ומרוב 
התפעלותם הלכו הרופאים המטפלים והראו את הצילומים 

דשים הראשונים שהראו בבירור את הגידול, ואת הצילומים הח
שבהם לא נמצא שום דבר, וכולם הודו כי זה רק נס משמים. 
סיים העו''ד את סיפורו, עתה הלוא שמעת שהבטחתי לה' שלא 
אבקש יותר. אמר לו הרב, אף על פי כן, דע לך כי בורא העולם 
רחום וחנון ושמח שאנו מבקשים ממנו עוד פעם ועוד פעם, 

כך, הלך ולעולם לא נמאס לו חס ושלם מאתנו. מששמע 
והתפלל שוב מכל ליבו, ותפלתו הועילה לו, ויצא מן המשפט 

כותב צדקת הצדיק אם אדם מתפלל להקב"ה מקירות זכאי. 
 ליבו ובמיוחד דמעות שליש מובטח שיענה 

העוסק בתורה ומצוותיה ' הרמב"ן כותב מה לרופאים בבית ה
 אין לו לחוש לרופאים אלא לבטוח בה' 

עלה  –במקום ללכת לרופא ם החפץ חיי ואכן מסופר על
ל "להתפלל בעליית הגג... נֹו שֶׁ ר בְּ עּוַרי", ִספֵּ ָרה ִלי ִבנְּ ִאִמי ִספְּ

לֹא ַעט וְּ ִכמְּ ץ ַחִיים, שֶׁ ָחפֵּ ָלה אֹוָתנּו,  הֶׁ ִגדְּ שֶׁ ִאים כְּ ָלל רֹופְּ ָשֲאָלה כְּ
ָפָחה ָחָלה  י ַהִמשְּ נֵּ הּו ִמבְּ ִאם ָקָרה ּוִמישֶׁ ק  -וְּ ַחלֵּ ץ ַחִיים לְּ ָחפֵּ ָאַמר הֶׁ

ץ ַחִיים[  ָחפֵּ הּוא ]הֶׁ ם ָלֲעִנִיים, וְּ חֶׁ ַרם[ לֶׁ מֹוָנה ָעָשר ִקילֹוגְּ פּוד ]שְּ
ַפלֵּ  ִהתְּ ַהַמֲחָלה ָסָרה... ָעָלה ַלֲעִלַית ַהַגג לְּ  ל, וְּ

צדקה פועלת ישועות כשהיא מגיעה למקומות צדקה הזקוקים 
 באמת וכן בהחזקת תורה שמנהלים זאת לשם שמים 

סבל כל הזמן מדלקות אוזניים עד שנוצר  מעשה באברך שבנו
לו חור באוזן והיה צריך ניתוח כפתורים אותו אברך חשב 

ולי יש אפשרות למנוע להתייעץ עם פרופסור בעל שם בתחום א
את הניתוח הפרופסור דרש סכום גבוה   לאחר כמה זמן אמר 
לעצמו האברך מה כבר יכול לומר הפרופסור  בשונה מרופאים 
אחרים וכי הוא אלוקים והחליט שאת הכסף שהוא חושב לתת 
לפרופסור יתן לכולל ערב לאחר חודשיים אשת האברך באה 

יה מטופל הילד אצלו לבקור אצל רופא אף אוזן גרון שה
ר לה את בטוחה שזה ,הרופא רואה שהחור נסתם הרופא אומ

הילד עונה לו האם אין לי ילד אחר זה הוא ואז הוא אומר עכשיו אני 
 רואה באוזן צלקת קטנה רושם לחור שנסגר  

 
 

 כל המחלה אשר שמי במצרים לא אשים עליך כי אני ה' רופאך 
ושה אומרת לנו תדע שאני ה' רופאך כשאדם הולך התורה הקד

]וחייב הרופא לרפאות כשצריך  כמובא ביו"ד  של"ו ס"א לרופא 
צריך להחדיר לעצמו שלא הרופא הוא ורשאי לגבות תשלום{ 

המרפא אלא הקב"ה הוא מרפא ורק שלח את הרופא כשליח 
בברכות דף ס. אומרת אמר רב  'שירפא את האדם החולה הגמ

להי שיהא -כנס להקיז דם אומר: יהי רצון מלפניך ה' אאחא: הנ
עסק זה לי לרפואה ותרפאני, כי אל רופא נאמן אתה ורפואתך 

רש"י אמת, לפי שאין דרכן של בני אדם לרפאות אלא שנהגו 
כלומר: לא היה להם  -מסביר שאין דרכן של בני אדם וכו'  שם

 לעסוק ברפואות אלא לבקש רחמים.
מר אדם כך שאין דרכם של אדם להתרפאות , יא .אמר אביי: לא

מכאן שניתנה רשות לרופא  -שתני דבי רבי ישמעאל: ורפא ירפא 
לעיל שרפואה היא רק להרבות  רואים מדברי הגמ'לרפאות. 

ואמר שיש רשות לרפא אינו  בתחנונים ואף שאביי חלק על זה
חולק על דבריהם שיש להרבות בתחנונים שזה מרכיב חשוב 

הנכנס להקיז דם, ס"ד  ל "ונפסק בשולחן ערוך סימן שברפואה  
אומר: יהי רצון מלפניך ה' אלהי שיהא עסק זה לי לרפואה כי 

 רופא חנם אתה; ולאחר שהקיז, יאמר: ברוך רופא חולים.
וה"ה בכל דבר  -שם ס"ק ו  להקיז דם  וכתב המשנה ברורה

רפואה יאמר זה ולא יחשוב שתהיה איזה דבר לו רפואה אלא 
ע"י הבורא ית"ש ולכן ע"י תפלה זו ישים בטחונו בו ויבקש ממנו 

שתהיה לו לרפואה:כיון שעיקר הריפוי הוא משמים רק  
שהקב"ה ריפא אותו על ידי שליח שהוא הרופא  לכן חייב לפני 

 כל ראוה להתפלל שידע שהקב"ה הוא המרפא
, אחד מידידי, שפעם חלתה אשתו   סיפר הרב לוגסי שליט"א

ה בניתוח מסובך. מן השמים נזדמן לו רופא ''עם לב'' והסתבכ
שטיפל באשתו במלוא המסירות והתגבר על הסכנה שריחפה 
עליה. לאחר הכל נתבקש הבעל ליכנס לרופא לשם כמה הנחיות 
בטיפול אשתו, ובדרכו חשב הבעל, כיצד אביע תודתי לרופא זה 

ה, כיהודי מאמין. מצד אחד עליי להודות לו ולהכיר לו טוב
ואמנם מאמין אני שהצלחתו הנה אך ורק בישועת ה', אולם אם 

 -אודה לו באופן שישתמע שאינו אלא אמצעי לרפואת אשתי 
ייפגע, שהרי אין לו מושג באמונה וביכולת ה'. והנה, בעודו שוקל 
כיצד יטעים וייפה דיבורו, החל הוא במילות הכרת תודה לרופא, 

די מאמין, נכון? אם כן, תן ולהפתעתו עצרהו הרופא: ''הנך יהו
תודה לאלהיך! הניתוח של אשתך היה מדי מסובך בשביל 
להודות לי, היתה כאן יד ה'!'' ומספר לי אותו הבעל: בוש ונכלם 
עד עומק נשמתי עם נקיפת מצפון נוראה עזבתי את אותו רופא, 
בחושבי: ריבונו של עולם, מילים אלו היה צריך הרופא להקדים 

לוני, לא שומר מצוות, ממנו הייתי צריך לשמוע לי?! רופא חי
 דברי אמונה שעליהם משתדל אני כל ימיי?! 

מבני ביתו חלה, ופנה ל''סבא  מעשה היה באדם שאחד
לה בישיבה על החולה. הרב אמר זצ''ל שיארגנו תפימנוברדוק'' 

לו, אם יש באפשרותו לתמוך בישיבה, וכידוע מסירות נפשו 
העצומה שבה הקים ה''סבא'' את ישיבותיו מול עיניהם 
השטניות של הקומוניסטים, והיה זקוק לתמיכה בישיבותיו. 
ענה לו אותו אחד, שמצבו לא מאפשר לו כל כך לתרום. הרב 

יחה לנושאים אחרים, ומנושא שמע את דבריו והסיט את הש
לנושא שאלו לאיזה רופאים הלך וכמה שילם לצורך הטיפול, 
והלה ענה שכבר נתייאש, אחר שהלך כבר לכל הרופאים ושילם 
הון רב, ולכן מחלה הוא פני הרב להתפלל לה' להחלמתו של 
החולה. תכף ענהו הרב: אמור לי, לרופאים הנך אומר שהוצאת 

א ותרופה שלא קנית בכסף מלא, וכשהנך הון רב ולא עזבת רופ
תפילה מריבונו של עולם שאין כמוה מועילה  -בא לבקש תפילה 

רוצה אתה זאת דווקא בחינם ואינך מוכן לשלם משהו לטובת  -
 ?! הבחורים שיזעקו לה' בתחינה ובקשה לרפואת החולה

עורך  מסופר על   לכל אשר יקראוהו באמתלכל קוראיו  קרוב ה'
דין יהודי מאנגליה הגיע אל אחד הרבנים בלונדון, ובשיחה עמו 
התלונן העו''ד, כי הוא נמצא בצרה גדולה.בעבודתו קיבל עליו 

פרקליט של גוי אחד שהסתבך בענין פלילי, ובמהלך להיות 
 המשפט התגלה כי הלקוח הזה רמאי גדול, עד

 

 הקב"ה רופא כל בשר ומפליא לעשות
 

 כל הבריאה כפופה לתורה ולעמלי התורה
 הים לאיתנווישוב וישוב 

ָנה ַהָקדֹוש ָנִאין ִהתְּ  מובא במדרש רבה ) ה,ה( ָאַמר ַרִבי יֹוָחָנן תְּ
ל, שכתוב:, ַוָיָשב ַהָים  ָראֵּ י ִישְּ נֵּ ַרע ִלפְּ א ִנקְּ הֵּ יְּ ָברּוְך הּוא ִעם ַהָים שֶׁ

ָנה ִעמֹו   ִהתְּ ָנאֹו שֶׁ יָתנֹו )פירוש( ִלתְּ אֵּ  לְּ
שואל אור החיים על המדרש )שמות יד,כז( וז"ל וצריך לדעת 
אופן התנאי אם היה )התנאי( ליוצאי מצרים, אם כן למה נרעש 

( בפעם הזאת, כמאמרם ז"ל )שמו"ר כא ו( שהתריס הים התנגד)
)הים( כנגד משה ואמר לו אין אני נקרע מפניך שאני נבראתי ביום 

)של בריאת העולם( ואתה נבראת ביום ששי וכו', עד  שלישי
)ואם הקב"ה התנה תנאי  שנטה ה' ימינו על ימינו של משה,

(  ע )הנהר( ועוד ליחידי סגולה היה נקר חלוויכושיקרע מה מקום 
 ( בעל כרחו )ומדוע פה צריך תנאי

ין ברבי פינחס בן יאיר וכו', )מסכת ובא בחולמכמו המעשה ש
חולין דף ז.( רבי פינחס בן יאיר היה הולך לפדיון שבויים פגע 
בנהר גינאי אמר ליה גינאי חלוק לי מימך ואעבור בך אמר לו 

ון אתה הולך לעשות רצ [תוס שם-המלאך שממונה על הנהר ]
וני לעבור בנהר מששת ימי וקונך ואני הולך לעשות רצון קוני שצי

בראשית אתה ספק עושה ספק אי אתה עושה שאולי לא תצליח 
לפדות את השבויים אני ודאי עושה אמר לו רבי פינחס בן יאיר 

גוזרני עליך שלא יעברו  עצמך לשניים  אם אי אתה חולקלנהר 
תיים היה אדם שנשא בך מים לעולם חצה הנהר את עצמו לש

חיטים למצות אמר לנהר תחצה גם לזה שעסוק במצווה, היה 
ישמעאלי שהתלווה אליהם אמר לנהר תחלוק גם לו שלא יאמרו 

 כך עושים לבני לוויה ,חלק גם לו. 
אמר רב יוסף כמה גדול הוא ממשה ושישים רבוא שבקריעת ים 

 סוף הים נקרע פעם אחד ופה נקרע הים שלושה פעמים. 
לא התנה שיקרע רק בים סוף מה  אםהקדוש שואל אור החיים 

כוחו של רבי פינחס בן יאיר עליו השלום להתגבר על מעשה 
 :שהיו יחד עם משה בראשית יותר ממשה רבנו ושישים רבוא

תנאי זה איננו תנאי פרטי בקריעת ים סוף  ומתרץ אור החיים
להיות אלא הוא בכלל התנאים שהתנה ה' על כל מעשה בראשית 

כפופים לתורה ועמליה, ולעשות כל אשר יגזרו עליהם, 
וממשלתם עליהם כממשלת הבורא ברוך הוא, ולזה תמצא כמו 
כן בשמים ובארץ ובכוכבים ובשמש וירח שלטו עליהם הצדיקים 

 ]כגון יהושע ומשה שהם יחידים שהעמידו את השמש[יחידים,
כולו ביחד   ]כלומר כל שכן לעם ישראלואין צריך לומר מרובים 

וזהו חוק ששלטו על הבריאה ונעשו להם ניסים הפך הטבע 
מחוקי הבריאה שצווה ה' להם בעת הבריאה ,והנה ביציאת 
ישראל ממצרים עדיין לא קבלו התורה ואין צווים של אלה  

שלא היה להם  ןטבע, כיושהיו ביציאת מצרים לפעול שנוי סדרי 
להם וטען למשה  את כח התורה ולכן לא הסכים הים להיחלק

אתה נבראת בשישי ואני בשלישי, זה רמז הים כי אינו בן תורה 
שאם היה בן תורה הנה הוא קודם לו, כי התורה קדמה לכל 
בריאת העולם, ולזה נתחכם ה' והוליך ימינו לימין משה פירוש 
הראהו לים כי הוא בן תורה המתייחס לימין שכתוב )דברים לג 

כשראהו תיכף ומיד נקרע כתנאי ב( "מימינו אש דת למו" ו
כל צדיק שיעמוד אחר קבלת התורה, )ולכן ( ולזה הראשון, 

, כפי שרואים   יבקש מנבראים לעשות רצונו יוכל לכופו על כך
מהמעשה לעיל שכשלא רצה להיחלק לרבי פינחס בן יאיר 

 ולמתלווה עמו רצה לקונסו, ופחד הים ממנו: 
כח התורה שהרי משה רבנו אנו רואים מדברי "אור החיים" את 

ושישים רבוא לא רצה הים להיקרע לו כיון שעדין לא קבלו את 
כיון  נהריחידי נקרע השהיה התורה ואלו לרבי פינחס בן יאיר 

 שהיה לאחר מתן תורה והיה לו את כח התורה 
הקב"ה הסתכל בתורה וברא את העולם  כלומר   מובא בזוהר 

א קבע חוק שהבריאה כפופה שתכנן את העולם לפי התורה  וממל
 לעמלי התורה 

פוניביז' שאהב מאד לשמוע את  מסופר על בחור מישיבת
השיעורים של המשגיח והקפיד מאד לשמוע כל את כל השיעורים 
שלו יום אחד בא למשגיח ושאל אותו אימו צריכה להגיע בשעה 
חמש אחה"צ מארה"ב לישראל בטיסה ישירה  והוא צריך ללכת 

של הרב  ה בשדה תעופה ומצד שני יש את השיעורלקבל את פני
האם לבטל תורה וללכת לקבל את פניה של אמו או לשמוע את 
השיעור ענה לו הרב שוודאי שאתה צריך לקבל את פניה של 
אימך גם על חשבון זה שלא תוכל לשמוע את השיעור, הבחור 
ביום המיוחל אמר  לעצמו אני יקדים להגיע בשעה שלוש לנמל 

ואולי המטוס יגיע בשלוש ואז אני ירוויח גם כיבוד אב  תעופה
ואם וגם את השיעור ואכן כך עשה ולשמחתו המטוס הגיע 
בשלוש במקום בחמש הבחור לא הסתיר את התפעלותו מהשגחת 
הבורא והלך לטייס ושאל אותו הסבר לי מה קרה שהגעת 

ני יודע להשיב לך כבר ישעתיים לפני הזמן הטייס אומר לו א
 ים שנה אני בקו הזה אף פעם לא קרה ליעשר

 

 בשלחבשלח  --פרשת פרשת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שהקדמתי בשעתיים ואין לי הסבר לכך וזהו דברי האור החיים 
שהתורה כפופה לעמלי התורה  וכיון שבחור זה בכל מאודו רצה 
לקיים מצות כיבוד אב ואם וגם לשמוע את השיעור הקב"ה שינה 

 הרגיליםעבורו את סדרי הטבע 
 השומר שלא יפגעו ומרפא חולים להן סיפורים על כח התורה

יין זצוק"ל אני לומד תורה לשמה לא יתכן שיפגע הרב פיינשט
זצ"ל, אב"ד סקוירא, סח הגאון הצדיק רבי משה ניישלוס    הילד

בהספדו על רבנו מרן פוסק הדור הגאון רבי משה פיינשטיין 
זצ"ל: אדם הולך בגרנד סטריט בניו יורק, ולפתע רואה ילד רודף 

וחצה את אחר חברו לתפסו. הלה פרץ בין המכוניות החונות 
הכביש בריצה. הרודף מיהר אחריו, ורכב שהגיח במהירות פגע בו 
והעיפו למרחק כחמישה עשר מטרים, כשכיפתו פורחת באוויר. 
מיד התגודדו עוברים ושבים סביב הילד, והזעיקו אמבולנס. חשב 
אותו אדם: "געוואלד, ילד יהודי רחמנות!" נזכר שהוא ממש לפני 

מי שיש חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם בית רבנו, והלוא אמרו: "
ויבקש עליו רחמים!"  ב"ב קטז.( מיהר ועלה ונקש בדלת. הדלת 
נפתחה על ידי רבנו. ראהו בחוורונו ובהילותו, ושאל: "מה קרה, 

 –חצו את הכביש  –על מה הבהלה?" ענה: "שני ילדים רצו 
"היכן?", חקר רבנו. "פה,  -מצב אנוש" –מכונית פגעה באחד 

ה, מתחת לבית!" "הזעיקו אמבולנס?" "כן". "ייקחוהו לבית למט
החולים. על מה הרעש?!" "אבל הוא ילד יהודי!" קרא. "מי סיפר 
לך? אינו יהודי!" קבע רבנו. "במו עיני ראיתי את כיפתו עפה!" 
"לא היתה זו כיפתו", הפטיר רבנו, ושב לתלמודו. תמה, והחליט 

חילה ועד סוף, וסיפר: לחקור בדבר. מצא אדם שראה הכל מת
ילד נכרי רדף אחרי ילד יהודי להכותו, וברח מפניו. הצליח לחצות 
את הכביש בשלום, ובתוך כך עפה כיפתו מראשו. השייגעץ רדף 

אבל מהיכן   1ממש כדברי רבנו –אחריו, ונפגע על ידי המכונית 
ידע? רוח הקודש גלויה! עלה, וסיפר. רבנו לא התפעל. "לא נביא 

א בן נביא", אמר. "אבל אני לומד תורה בהתמדה ויגיעה, אני ול
והתורה מגינה ומצילה. הבנתי, שלא יכול להיות שילד יהודי יפגע 

 מתחת לביתי!"... )קול התורה, ויגד משה(
 תורתו של הב"ח מבריאה את הנמצאים סביבו

סירקיש )המכונה בראשי תיבות  מספרים על הגה"ק רבנו יואל
המפורסם "בית חדש" על הטור( שכל חולה "ב"ח" על שם ספרו 

שהיה בעירו היו מביאים אותו לביתו של הב"ח ומניחים אותו 
סמוך לו בשעה שהוא לומד הלכה, וכל חולה שהניחו אותו בארבע 
אמותיו של הב"ח מיד היה מבריא. הסיבה לכך היא: שמיום 
שחרב המקדש הקב"ה משרה את שכינתו דווקא בתוך ארבע 

י שלומד הלכה כנ"ל. כיון שהב"ח למד הלכה אמותיו של מ
בקדושה גדולה והשכינה שרתה בארבע אמותיו וריפאה כל חולה 

 )אמרי נועם ח"ב(. שהגיע לשם. 

שהיה עובדא בדידיה בעיר וינה  סיפר רבי יעקב טייטלבויים ז''ל
בירת אוסטריה. שלושה חדשים אחרי שהגרמנים ימ''ש ספחו את 

ה אחת בקול בוכים ואמרה שחטפו את וינה, הופיעה לפניו איש
בנה יחידה ואין היא יודעת אנה הלך. כבר שבועיים שעברו מאז 
ראתה אותו בפעם האחרונה, ואין היא יודעת מה לעשות. ענה לה 
הרב כל המקבל עליו עול תורה מעבירים ממנו עול מלכות ועול 
דרך ארץ, שאל אותה הרב האם את מבטיחה שאם בנך ימצא 

ר ללימוד התורה?? ענתה לו האישה בלי היסוס, כן רבי הוא יתמס
אני מסכימה. אמר לה הרב א''כ צאי וחפשי אותו וודאי שתמצאי 
אותו בע''ה. מספר הרב שהאישה יצאה מביתו ותוך שעה שבה עם 
בנה. וכיצד זה קרה?? מייד שיצאה מבית הרב הלכה לתחנת 

הם המשטרה הקרובה. חדורת אמונה מדברי הרב, ואמרה ל
בתקיפות תנו לי את הבן שלי. הקצין שהיה שם התפרץ כנגדה 
אבל היא לא נבהלה, ואמרה שוב בתקיפות תנו לי את הבן שלי. 
הקצין שאל אותה לשמו של בנה ולאחר שנכנס לחדר השני חזר 
כעבור דקה עם בנה, סופו של הסיפור שהאישה שלחה את הבן 

 וכך ניצל מהשואהלארץ ישראל ללמוד תורה 
מרוקו סיפור מופלא: בילדותו התקשה  ל התורה סיפר מחכמיעמ

לרבינו בהבנת דברי המהרש"א על תוספות אחת ממסכתות 
הש"ס,וכשלא הצליח להבין את דבריו, התחיל לבכות, דלת בית 
המדרש נפתחה, וזקן הדור פנים, לבוש בג'לאביה, נכנס, שאלו 

נו בקי הזקן: למה אתה בוכה? רבינו היה בטוח שאותו זקן אי
בנבכי הסוגיות, בוודאי לא בדברי התוספות, על אחת כמה בדברי 
המהרש"א. על כן התחמק מלענות לו, לאחר הפצרות מרובות 
ענה לו רבינו, והזקן הסביר לו את דברי התוספות סצורה כזו 
שדברי המהרש"א היו ברורים ביותר. מיד לאחר מיד לאחר מכן 

בחלומו, ואמר לו: כי הוא  נעלם הזקן. באותו הלילה הגיע הזקן
היה המהרש"א,  וכי נשלח משמיים להסביר לו את התוספות 

 כהערכה לכך שהוא יגע ועמל בלימוד התורה הקדושה.  
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  ,שה אהרון דוד ושלמה הוא יברך וישמור וינצור ויעזור וירומם ויצלח את התורמים היקרים ובני ביתם:, דוד ושרה חניהמי שבירך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב מ
ביבה זגדון רפי וא, חי ואביבה חדד, ובני ביתה  ישראל וקרין חניה, ציפורה חדד אליהו ורות נחמה חדד,, וב"ב צבן יגאל וציפורה , הרב יפרח אברהם ,יצחק ויוכבד חדד, גד חדד

יהונתן ושילת , עמוס רזיאל ואוריה חדד ,כהן מרים ושמעון, מיכאל  ואליס חדד , אליאור  ולבנה חניה ,וב"ב  עמי ושושנה כהן .אשר חדדמשה חיים חדד,חדד, וברברה זבולון ,
כהן רחמים  ,ר' יעקב צבאן ,עוזי ביתאן  ,דוד  ואילנה ביתן , יצחק צבאן,ד ,יצחק וכוכבה חד,חדד, אברהם וסיגלית מסס, ונורית יוסף ומינה חדד , , בת שבע חדד , שמואל  חדד 

,שתורמים לכוללי קול כמוס]כולל ערב, כולל יום ,כולל ליל שישי  : יוסף בן טיטהרב  עיזוז שי ,, צבאן יעקב , ,הרב יעקב אזוביב, ר' ,כהו יואל ואילנית וסוזי , כהן עוזיאל  
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 לדים להגיע לשיעור דף היומי לחנך את הי
ֹמַע ִשעּור ַבַדף  ִלשְּ ת וְּ כֶׁ ַאַחר ֲעבֹוָדתֹו ָללֶׁ ב לְּ רֶׁ י עֶׁ ִפיד ִמדֵּ ִהקְּ ָאָדם שֶׁ ַרע בְּ אֵּ ה שֶׁ ַמֲעשֶׁ
יתֹו,  בֵּ ר לְּ חֹוזֵּ ַסיֵּם ֲעבֹוָדתֹו וְּ ָהָיה מְּ ַאַחר שֶׁ ה, לְּ מֹונֶׁ ָשָעה שְּ ב, בְּ רֶׁ ן ָכל עֶׁ ָאכֵּ ַהיֹוִמי. וְּ

ִלקְּ  ב וְּ רֶׁ ד ֲארּוַחת עֶׁ ָעָמיו ַלִשעּור. ָהָיה סֹועֵּ ִשים פְּ ַשע ָהָיה מֵּ  ַראת ַהָשָעה תֵּ
ִחַלת ַהִשעּור ָהָיה  ַאַחר תְּ ַפר ַדקֹות לְּ ֹאד, ִמסְּ ָתה ַרָבה ַעד מְּ ֲעיֵּפּותֹו ָהיְּ ר שֶׁ אֹותֹו סֹוחֵּ

ל ַהִשעּור.  ָדם ַעד סֹופֹו שֶׁ ִנרְּ יָניו וְּ ם עֵּ  עֹוצֵּ
ה תְּ  ב ִכי ִמזֶׁ ָשם לֵּ ְך ָהַרב, שֶׁ שֶׁ ַעט מֶׁ ָשִרים ִכמְּ ַנת יְּ ן לֹו שְּ ה ָישֵּ קּוָפה ֲאֻרָכה ָאָדם זֶׁ

ת אֹותֹו ִלמּוד ַבַדף ַהיֹוִמי ֲאִני  ה, ֲחִביִבי, אֶׁ אֵּ ִפיו ַהָצָעה: ''רְּ ָליו ּובְּ ַהִשעּור ֻכלֹו, ִנַגש אֵּ
ר, ִמָשָעה  ר ַגם ַבֹבקֶׁ ַאַחר 6:00ַעד ַהָשָעה  5:00מֹוסֵּ ִלים ַשֲחִרית. , ּולְּ ַפלְּ ן ָאנּו ִמתְּ ִמכֵּ

ָרִני.  ָך עֵּ ר ִהנְּ ַלִשעּור ַתִגיַע ַכֲאשֶׁ ב וְּ רֶׁ ָדם ָבעֶׁ ָשִרים ֻמקְּ ַנת יְּ ְך ִליֹשן שְּ ָך: לֵּ ַהָצָעִתי לְּ
ל ַעל ָכְך ָשכָ  ַקבֵּ ב ַבִשעּור תּוַכל לְּ רֶׁ ב עֶׁ רֶׁ ָדם עֶׁ ר ַאָתה ִנרְּ ַכֲאשֶׁ ב שֶׁ ִני חֹושֵּ ינֶׁ ר ִמָשַמִים, אֵּ

ר ֲאִפלּו ַפַעם ַאַחת. ַעל  עֹורֵּ ָך ִמתְּ ינְּ ַעד סֹופֹו אֵּ ִחַלת ַהִשעּור וְּ ב ִמתְּ רֶׁ י עֶׁ ִמדֵּ ב שֶׁ ִתי לֵּ ַשמְּ
ָמָרא.''  ֲהָבַנת ַהגְּ ָכר ִמִלמּוד ַדף ַהיֹוִמי ּומֵּ יֶׁה ִנשְּ ִתהְּ ַמע ַלֲעָצִתי וְּ ן שְּ  כֵּ

ין אֵּ ר.  ַמִגיד ַהִשעּור ָחַשב שֶׁ  ַהָצָעה טֹוָבה ִמזֹו, ַאְך לֹא ָכְך ָחַשב ַהּסֹוחֵּ
ָלּה.''  ַקבְּ יִני ָיכֹול לְּ אֵּ יָנּה טֹוָבה ִלי וְּ ָך אֵּ  ''לֹא, ַהָצָעתְּ

ָמָרא.''  -ָשַאל ָהַרב  -''ַמדּוַע?''  י ַהגְּ רֵּ ת ִדבְּ ָהִבין אֶׁ י ַרק ָכְך תּוַכל לְּ  ''ֲהרֵּ
ָעָנה: ''ִמדֵּ  ר וְּ ֱאַנח ַהּסֹוחֵּ ת ֲארּוַחת נֶׁ ִתי ַמִגיָשה ִלי אֶׁ יִתי, ִאשְּ בֵּ ר ֲאִני ָשב לְּ ב ַכֲאשֶׁ רֶׁ י עֶׁ

ַמן ָהֲארּוָחה,  ָרִני ִבזְּ יֹות עֵּ ִליַח ִלהְּ קִשי ֲאִני ַמצְּ ָדם ּובְּ פּוִתי ֲאִני ִנרְּ ֹרב ֲעיֵּ ב. מֵּ רֶׁ ָהעֶׁ
ֲאִני בְּ  ר ֹכַח ַאף ַעל ִפי שֶׁ ַשע ֲאִני אֹוזֵּ ַראת ַהָשָעה תֵּ ִלקְּ ָפַני ִמָטה וְּ ִשיא ָהֲעיֵּפּות. לְּ

ב  ה ַמֲאָמץ ִעָלִאי, עֹוזֵּ ה ֲאִני עֹושֶׁ ִהנֵּ ה ַבַחלֹון, וְּ ם ַמכֶׁ ל ּוַבחּוץ ַהגֶׁשֶׁ ֻמַצַעת, ַהִחמּום פֹועֵּ
ְך ַלִשעּור.  הֹולֵּ ה' וְּ ת ָה'עֹוָלם ַהזֶׁ  אֶׁ

ה. רֹוִאי ת ָכל ַהַמֲחזֶׁ ָלַדי רֹוִאים אֶׁ ָגִעים יְּ אֹוָתם רְּ ת ''בְּ ת ָהֲעיֵּפּות, ָחִשים אֶׁ ם אֶׁ
ה  עֹושֶׁ ש וְּ פֶׁ ר ֹכחֹות גּוף ָונֶׁ ם ָהאֹוזֵּ ָלהֶׁ ַאָבא שֶׁ ִבי ּוַמִביִטים בְּ ֲאִפיַסת ַהֹכחֹות שֶׁ
ְך  ָברֵּ ת ַהַבִית ֲאִני מְּ אִתי אֶׁ י צֵּ נֵּ ָבִבית ִלפְּ ִניָמה לְּ ת ַלִשעּור, ּובְּ כֶׁ ַמֲאַמִצים ִעָלִאִיים ָללֶׁ

כַ  ִברְּ ְך אֹוָתם בְּ ק: 'ַאָבא הֹולֵּ ִני ַהָקָטן זֹועֵּ ת בְּ ַע אֶׁ ַקע ֲאִני שֹומֵּ ָלה טֹוב!' ּוָברֶׁ ת 'ַליְּ
ֹמָחם  ֲחרּוִטים בְּ ם שֶׁ ם הֵּ ָגִעים ַהָללּו הֵּ ה, ָהרְּ ה ַהָקבּוַע ַהזֶׁ ב!' ַהַמֲחזֶׁ רֶׁ ל עֶׁ כֹולֵּ ֹמד בְּ ִללְּ

ל ם ַמִהי ֲעָמָלּה שֶׁ יהֶׁ ִלבֹותֵּ ִדיִרים לְּ ָלַדי ּוַמחְּ ל יְּ ָאר  שֶׁ ה ִנשְּ ם זֶׁ יֹוַקן ֲאִביהֶׁ תֹוָרה. דְּ
ש  ָשָעה ָחמֵּ ר בְּ ָדם ַבֹבקֶׁ ַהִגיַע ַלִשעּור ֻמקְּ יִני ָיכֹול לְּ אֵּ בֹוד ָהַרב, שֶׁ זֹו ַהִּסָבה, כְּ ַצח. ''וְּ ָלנֶׁ

לָ  ָמָרא ַאְך יְּ ת ַהגְּ אּוַלי ָאִבין אֶׁ ָרִני וְּ ר עֵּ יֶׁה יֹותֵּ הְּ ָנם ֲאִני אֶׁ ִפי ֲעַצת ָהַרב. ָאמְּ בֹוד לְּ ַדי, כְּ
ם  ָמָרא. הֵּ ַמַען ִלמּוד ַהגְּ ם לְּ ל ֲאִביהֶׁ ש שֶׁ פֶׁ ִסירּות ַהנֶׁ ת מְּ אּו אֶׁ ָלִדים לֹא ִירְּ ן, ַהיְּ ָהַרב, כֵּ
יֶׁה ָחרּוט ַעל  ָכְך, ַהָדָבר לֹא ִיהְּ ִגישּו בְּ ִתי ַל'ַדף ַהיֹוִמי', ַאְך לֹא ַירְּ ָהַלכְּ עּו שֶׁ מְּ ָנם ִישְּ ָאמְּ

ַהָק  בֹוַתי לּוַח ִלָבם. וְּ שְּ ַדע ַמחְּ ָבר יֵּ ָליֹות, הּוא כְּ ן ִלבֹות ּוכְּ י בֹוחֵּ דֹוש ָברּוְך הּוא ֲהרֵּ
ָכִרי. ַקַפח שְּ ַוַדאי לֹא יְּ לּוִתי ּובְּ ַתדְּ ִהשְּ  וְּ

 .הענוה של שני גדולי עולם
צדקותם ושפלות הברך הנפלאה של חכמי ישראל בכל הדורות )וכך יהי עד בוא 

הכלל והפרט, וכל יהודי אף הפשוט שבפשוטים חרד הגואל( הייתה משפיעה על 
היה למצוא פיהם ונזהר כמו מאש מלפגוע בכבודם. עובדא מעניינת ראינו בדור 
האחרון על שני גדולי עולם המראה לנו טפח מצדקותם המופלאה, היה זה 
בשנת תשל"ז, לאחר פטירתו של ראש ישיבת "פורת יוסף", מרן הגאון רבי 

התכנסו חכמי ורבני הישיבה, והחליטו למנות את מרן הגאון עזרא עטייה זצ"ל 
רבי יהודה צדקה זצ"ל לראש הישיבה. אולם הרב צדקה סירב בענוותנותו לקבל 
את המינוי, וטען כי ידידו מרן הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל הוא זה זה 
שראוי למנוי. אך גם רבי בן ציון אבא השאול סירב בנחרצות. השניים 

תווכחו" והפצירו איש ברעהו כי הוא היותר ראוי לשמש כראש הישיבה. עד "ה
שעמד הגר"י צדקה ואמר:"ראש הישיבה צריך להיות גם מורה הוראה ופוסק, 
אשר על כך ראוי שמעלת כבוד תורתו יקבל את התפקיד, לא אני!" נענה רבי 

שכבוד אם כן הריני פוסק כעת  –ציון אבא שאול ואמר:"לדבריך שאני פוסק 
תורתו יהיה לראש הישיבה!". במשך שלושה שבועות לא נתמנה איש לראשות 
הישיבה, עד שנענה הגר"י צדקה להפצרות הגרב"צ אבא שאול, וקיבל על עצמו 
את המשרה, בתנאי שרבי בן ציון יכריע עמו בכל השאלות שתעלינה על סדר 

עשרות שנים על יומה של הישיבה. ומאז, ניצבו השניים, זכר צדיקים לברכה, 
משמרתם, וניווטו בקרני הודם ובמסירות נפשם את הישיבה הקדושה, ואישם 

 מבעירה עד עצם היום הזה!. )מתוך הספר 'והערב נא'(
 הקציר של חיטים למצות הציל מהמחבלים .

הלילה של אותו יום חמישי, י"ט בתמוז תשע"ד, היה חשוך, אפל ושקט. ירח 
ה בשמים, ונראה היה שכולם נמים את שנתם וכוכבים מנצנצים שייטו בדממ

ברוגע ובשלווה. אבל כל מי ששהה באזור בזמן הקרוב לעזה, בימים אלו שכידוע 
היו בעיצומה של המלחמה האחרונה, ידע שהשקט הוא רק אשליה מטעה לא 
נכונה. השקט הזה היה עלול להיות זמני, חייבים להישאר דרוכים, אסור לתת 

ש בפח, שכן נמנום או תרדמה עלולים לגבות מחיר דמים. לדממה הזו להפיל אי
ואכן, מעט לפני עלות השחר, בשעה ארבע ושלושים לפנות בוקר, התעוררו כל 
הכוחות באזור באחת... תנועה חשודה נרשמה מכיוון השדות שליד קיבוץ 
סופה, משהו הפר את השקט הפסטורלי, מישהו זז שם ומתנועע בשטח הריק, 

מצטרף עוד אחד... ועוד אחד, ועוד אחד... לחיילים ברור היה ולמישהו הזה 
שלא מדובר באנשי קיבוץ סופה, שהחליטו לצאת לטיול קטנטן אמצע הלילה, 
גם לא באורחים נחמדים שבאו לבקר ולהתאוורר קצת במרחב הפתוח. אין 
ספק שמדובר כאלו שהכוונות שלהם נוראיות... למחרת שמענו כולנו על רגעי 

שבהם נלכדה חוליה בת שלושה עשר מחבלים, שצצה פתאום מתוך  הדרמה,
אחד מיישובי 'עוטף עזה'. למחרת ידענו כולנו  –מנהרה, סמוך לקיבוץ סופה 

שנמנע פיגוע גדול, בחסדי השם, אבל באותם רגעים שלטו הבלבול וחוסר 
הוודאות בכול. מתוך שלושה עשר המחבלים רובם חוסלו, חלקם נלכדו או 

אבל מה אם אחד הצליח חס ושלום להתחמק ולהיכנס ליישוב?  הוברחו,
היישובים כרם שלום, סופה וחולית, קיבלו הוראה להסתגר בבתים, עד 
שהתברר שהשטח נקי, ברוך ד'. אכן לא קרה דבר, והפיגוע הנורא נמנע. רק 
מאוחר יותר התברר, שחוליית המחבלים שהגיחה בשדות שליד סופה הגיעה 

מעזה עד למקום הזה, החוליה יצאה דרך המנהרה, ותכננה  ממנהרה שנחפרה
לעשות את דרכה בחסות החשיכה עד ליישוב. התכנון שלהם היה, שכשהיהודים 

ולחטוף שם יקומו בבוקר, הם יגלו שלושה עשר מחבלים, שהגיעו במטרה להרוג 
רח"ל. בחסדי שמים נתפסו המחבלים בזמן. חלק מהם נורו ואחרים נפצעו, 

סים לחזור דרך מנהרה שממנה יצאו. כולנו שמענו, כולנו הודינו כשהם מנ
במלחמה.  לקב"ה על הנס הזה, שהצטרף לשרשרת הניסים הרבים שזכינו בהם

הציבור ברובו, מן הסתם, לא ממש ידע איפה זה קיבוץ סופה, היכן נחפרה 
 המנהרה,

 
 
 

לא ידבר שום דיבור בבית הכסא אפילו דברי חול אך מותר  י[] פרשת ויצא 
חולי או להשיב ]לצורך הפסד ממון או לנחור דאינו מוציא אותיות מפיו: 

 ה"ע[-לקריאה טלפונית יש לו על מה לסמוך אבל יקצר כמה שאפשר 
יא[ יזהר לקנח היטב, דצואה בפי הטבעת מעכבת התפלה, ועיקר הרחיצה ]

 ומצואתו לא רוחץ, ולקנח בנייר אין נקי בזה: תובבמים, כמו שכ
אם אם הטיל מים או עשה צרכיו ושכח ולא בירך, תוך חצי שעה יברך , יב[]

,]אפשר עד שעה עבר יותר מחצי שעה לא יברך אשר יצר בשם ומלכות
ואם הוצרך לנקביו תוך שבעים ושתיים דקות יברך רק אחר "ע ה-וחומש

ואם נסתפק אם בירך או לאו לא יברך בשם ומלכות, שיטיל מים שנית[ 
ויהרהר שם ומלכות בלבו, ואם הטיל מים או עשה צרכיו ב"פ בזה אחר זה 

 לא רק פעם אחתלא יברך א
ברכת אשר יצר קודמת לברכה אחרונה על אוכל שהיא יותר תדירה  יג[]

]ברכת המזון וכן אם אכל עוגה וצריך לברך על המחיה   קודמים לאשר יצר 
 [ ואם חושש שמא ישכח יקדים אשר יצר

אף על פי דמותר להרוג כינה באצבעות ימין, עם כל זה אסור לקנח  ]יד[
שקושר בהם תפילין אלא יקנח באצבעות שמאל כי שם  באצבעות ימין מפני

אינו כורך התפילין על אצבעותיו ולכן יזהר שלא יקנח באצבע שכורך עליה 
שלש הכריכות והיא נקראת אמה, אלא באחרות, ואם אי אפשר לו בכך, אז 
יקנח גם בכל אצבעותיו , וגם הנשים יקנחו בשמאל ולא בימין מטעמים 

 אחרים : 
]כל המברך אשר יצר  דם צריך להבין פירוש ברכת אשר יצר :וכל א טו[]

סדר היום פרק כוונת  -בכוונה סגולתו שלא יצטרך לרופא ולא לרפואותיו
 ברכות[

להרהר בדברי תורה בבית הכסא, ומבואות המטונפות, וכן בבית  ]טז[ אסור
המרחץ הפנימי, והוא הדין דאסור להרהר בצרכי מצוה, הן בענין צדקה, הן 

צרכי שבת, הן בצרכי סוכה ולולב ומצה וכיוצא, ויזהר במרחץ שלא יזכיר ב
 קרא לו אדם ששמו שלום יכול ל-הליכות עולםשם אדם הנקרא שלום ]

במרחץ ובמקום הצורך מותר להרהר בצרכי מצווה כגון צדקה אף על פי 
שאסור להרהר בדברי תורה[  , וכן לא יזכיר שם שבת, דשבת שמא דקב"ה 

    שלום וכן נקרא
]א[לשינת הלילה אל ישן פחות משש שעות פרשת וישלח דיני תיקון חצות 

שאז יוצא ידי חובת בריאות גופו, ולא יותר על שמונה שעות שתזיק לו רבוי 
השינה, ואם יזדמן שפוחת משש שעות שינה לצורך מצווה וכו' יהיה בטוח 

ש וכן לילות של ראש חודרב שלא ינזק בריאות גופו, כגון ליל שישי וליל ע
חודש אלול ועשרת ימי תשובה  וכיוצא, יותר טוב שישן בלילה בחצי הראשון 
ולא בחצי השני, ויש בזה בריאות הגוף, וכן תיקון הנפש והעולמות, , וגם 

 הנשים, טוב שישנו בתחילת הלילה, ויקומו באשמורת הבוקר:
בוקר, ישן שנית ]ב[ הקם בחצות לילה ולמד תורה וקשה לו להיות ניעור עד ה 

וישתדל לקום מעט קודם עמוד השחר לעסוק בתורה, לחבר הלילה עם היום 
 בעסק התורה,וגם בערב יחבר היום והלילה בלימוד תורה  

]ג[ ירא שמים יקדים לבדוק נקביו קודם עלות השחר, כדי שלא יהיה בעלות 
ופק השחר בחיבור הלילה והיום בבית הכסא, והניעור כל הלילה אם הוא מס

 בזמן עלות השחר, ברגעים שהוא מסופק בהם יאמר שירות ותשבחות
אם מסתפק בעלות השחר ימשיך ללמוד רגיל עד עלות -]הליכות עולם 
  השחר בוודאי[:

]ד[ זמן תיקון חצות הוא אחר י"ב שעות מחצות היום לפי הקבלה כשהחמה 
נראה לנו ז"ל סבירא ליה דהנץ החמה אינו כש ית דודבראש כל אדם, והרב ב

זריחת חמה בארץ, אלא הוא שעה אחת קודם שתעלה השמש על הארץ , 
בבגדד נהגו כסברת הבית דוד מחמת דוחק הציבור לגבי נטילת לולב ותפילה, 
אמנם עם כל זה בענין תיקון חצות אין עושים לפי ה"בית דוד"  והמדקדק על 

ז"ל וכן  ית דודעצמו להיות ניעור בנקודת חצות יזהר גם לפי סברת ב
דחה לגמרי את  -,]ה"עית דודהמדקדק בעונה אחר חצות די לנהוג כסברת ב

  סברת הבית דוד[:
]ה[ אין אומרים תיקון רחל ,לא בימי העומר, ולא בעשרת ימי תשובה  ,ולא 
אחר המולד קודם ראש חודש ואף על פי שמתוודים בו ביום , ולא בבית 

עצמו לא יאמר תיקון רחל בבית האבל ובבית החתן , וגם היחיד בינו לבין 
החתן, מיהו בליל המילה היחיד יאמר בצנעא ובלחש, אבל אבי הבן עצמו לא 

 :]וכן המוהל והסנדק ה"ע[ יאמר דיום טוב שלו הוא
 [ תיקון חצות נשים יכולות לאמר -]ה"ע]ו[ אין הנשים אומרים תיקון חצות

שנה תורה ותהלים גם לא יאמרו התנ"ך בליל חג השבועות, אבל לימוד של מ
 בליל הושענא רבא נהגו ללמוד בבית הבן איש חי: 

]ז[ תיקון לאה אין אומרים בליל שבת, ור"ה, וכפור, ופסח, שבועות, וסוכות, 
וש"ע, ולא בחול המועד פסח, אבל בחול המועד של סוכות אומרים תיקון 

 לאה: 
-,]ה"עאה ]ח[ אחר עמוד השחר לא יאמר תיקון חצות, לא תיקון רחל ולא ל

 יכול לומר לאחר עמוד השחר[בלבד תיקון לאה 
]ט[ תיקון חצות עדיף מלעסוק בתורה וכן תיקון חצות עדיף על סליחות 

 כשאין זמן לשניהם:
ישנה מקומו מתחילת תיקון רחל עד אחר שיגמור  יקון חצות]י[כשיאמר ת

 תיקון לאה, בכל מקום שאומר בין בביתו בין בבית הכנסת וקודם שיאמר
פתיחת אליהו זכור לטוב אז ישב במקומו העיקרי שרוצה ללמוד, 

ר במקום אפוכשאומרים רק תיקון לאה אין צריך לשנות מקומו, והנותנים 
 תפילין יניחו אותו עד גמר תיקון לאה: 

 ]יא[ כשאומר תיקון חצות תשב בפתח סמוך למזוזה, וטוב שתהיה הדלת 
 

ו לסדר ועד כמה הסיפור הזה מרגש ומפעים. אבל לא כולם עברהמנהרה 
היום מהר כל כך, היו כאלו שהסיפור המופלא הזה הפעים את רוחם, וגרם 
לנשמתם להיעתק בהודיית אין קץ... היו אלו כמה יהודים ממרכז הארץ, 
שהיו במקום לפני ימים ספורים. אותם יהודים ידעו היטב, שהם המחבלים 

נורא, היו יוצאים מעט קודם, ייתכן שהם היו מצליחים להפיק את זממם ה
והסיפור היה נגמר אחרת, חס ושלום. מה בכלל מביא יהודים חרדים 
מהמרכז לשדות של קיבוץ השוכן ב'עוטף עזה' דווקא בזמן מלחמה, וחלק 
גדול מהתושבים עוזב? ומה גורם להם להישאר במקום במסירות נפש, תוך 
סיכון חייהם? הסיפור של היהודים האלו מתחיל עוד קודם לכן, בחודש 

ר, כשגשמים בלתי צפויים מפתיעים את כולם. אבל בעוד אצל רובנו, איי
מלבד ההפתעה, לא הייתה לגשמים אלו כל משמעות, הרי לגבי שדות חיטה 
רבים הייתה לגשם הזה משמעות של נזק אדיר. החיטים, שבתקופת תמוז, 

נפסלו על ידי הבד"ץ של בערך, נקטפות ונשמרות לפסח של שנה הבאה, 
העדה החרדית בירושלים, בגלל הרטיבות שחדרה אליהם מהגשמים. בשנה 
זו, שהיא השנה השישית, קוטפים חיטים לשנתיים, בגלל שנת שמיטה, ולכן 
היה צורך דחוף לחפש שדות חילופיים, שיוכלו לספק את החיטים 

שגיחי שתיקצרנה ותישמרנה בעבור המצות של פסח תשע"ה ותשע"ו. מ
הבד"ץ תרו את הארץ לאורכה ולרוחבה, בניסיון למצוא שדות חיטים, 
שהגשם לא פסל אותם מלהיות ראויים למצות. חיטים כאלו נמצאו בסופו 
של דבר ביישובי 'עוטף עזה', בקיבוצים סופה, צאלים ועוד. שם החיטים 
הבשילו מאוחר יותר, בזמן הגשמים החיטה הייתה עדיין הירוקה ו'צריכה 
לקרקע', כך שהיא לא נפסלה. השלב הראשון של חיפוש אחר חיטה הראויה 
הסתיים, כעת הגיע השלב השני, שגם הוא היה קשה כקודמו ואולי אפילו 

 –יותר. השלב הזה היה כרוך במסירות נפש של ממש, ובעשייה לא קלה כלל 
קצירת החיטים במקום כה מסוכן, בזמן של מלחמה. אבל היות שלא היה 

לדחות את הקצירה לא נותרה ברירה אלא להתפלל שד' ישמור על  שייך
הקוצרים והמשגיחים. ולצאת למלאכת הקודש הזו, לקצור חיטים בעבור 
המצות שיאכלו רבבות יהודים בשנתיים הבאות של חג הפסח. משגיחי 
הבד"ץ יצאו, יחד עם יהודים שומרי תורה ומצוות, לקטוף את החיטים. 

בבו במקום שמרו שהחיטים תיקטפנה כמו שצריך, משגיחי הבד"ץ שהסתו
וכיוונו את היהודים להפעיל את הקומביין על פי הוראת רבני העדה 
החרדית. גם ליד הנהג ישב משגיח של הבד"ץ, כשהוא משגיח על החיטים 
לאורך הנסיעה. העבודה הייתה בשדות החיטים, כשהשטח פתוח לגמרי. 

נסים לזרוע הרס והרג ככל היותר. מצב של מלחמה, כשהאויבים מ –המצב 
אין ספק שהשדה הפתוח הוא אחד המקומות המסוכנים ביותר לשהות בו 
בזמן כזה. ואכן, קצירת החיטים לא הייתה פשוטה כלל וכלל,. הייתה זו 
חוויה שלוותה בתפילת הדרך, מתח רב ולא מעט חדרה. במשך הזמן שבו 

קות את השלווה שברחבי קצרו היהודים את החיטים, ניסרו לא אחת אזע
האזור. לקוצרים ולמשגיחים לא היה אפילו שטח מוגן להיות בו. בזמן 
הקצרצר שעמד לרשותם, מרגע הישמע האזעקה עד נפילת הטיל, הם נאלצו 
לשכב על הקרקע, כשידיהם על הראשים, ובשטח הפתוח נשמעו שריקות 

והסיכונים  הטילים העפים מעליהם... אבל גם המלאכה הזו, עם כל המתח
הכרוכים בה, הסתיימה בעזרת ה'. החיטים נקצרו והונחו במשאית, משם 
הן הובלו לאחסון במכון כלשהו בדרום. רק שהגיעו החיטים בשלווה 
למקומם, נפרדו מהן המשגיחים, כשהקוצרים והמשגיחים שבים איש ואיש 
 למקומו ולביתו, מודים לקב"ה על שהחוויה הבלתי שגרתית הזו הסתיימה

בשלום, בלי שיהיו כלל נפגעים. כל הסיפור הזה היה אמור להישכח, 
אלמלא... עברו כמה ימים נוספים של מלחמה, ואז שמעו כולם על חולית 
המחבלים, שהגיחה מאחת המנהרות שבעזה לעבר קיבוץ סופה, שבעוטף 
עזה. כל עם ישראל שמח והודה לקב"ה על הנס, אבל רק מעטים ידעו עד 

ס הזה, ואיזו השגחה פרטית התגלתה אז. מדובר היה מנהרה כמה גדול הנ
שהתחילה בעזה, והסתיימה ב... שדות החיטה, שבהם שהו המשגיחים זמן 
כה רב. הסיבה לבחירתם של השדות ביעד מעודף למנהרות לא הייתה 
מפתיעה. המחבלים, שעקבו במשך זמן רב אחרי הנעשה באזור ועשו עבודת 

דות צומחות חיטים לגובה רב, חיטים שיכולות חריש מדויקת, ידעו שבש
לחפות ולטשטש. הם בוודאי קיוו שהחיטה הגבוהה הזו תסתיר אותם, 
לפחות, עד שהגיעו ליישוב עצמו, ואז כשגילו אותם, יהיה רח"ל מאוחר מדי, 
והם יצליחו לבצע את זממם. מה לעשות ש"ידידיהם" מקיבוץ סופה שכחו 

נויים קלים בשדות הקיבוץ? איש לא סיפר לעדכן אותם, שהיו אי אלו שי
למחבלים הארורים על העובדה הפשוטה, שהקמה הגבוהה, שאומנם יכלה 
להסתירם ולאפשר להם לנוע באין מפריע, נקצרה ואיננה עוד מקום. כך 
קרה, שבמקום לפגוש רוח מלטפת ושיבולים מגוננות ומסתירות, במקום 

פגשו המחבלים אדמה ריקה  לעשות את דרכם בתוך השיבולים הגבוהות,
מכל משהו שיכול להסתירם. אין ספק שעל שינוי כזה בתוכנית הם לא 
חלמו, וזה אפשר לתצפיתנים לזהותם מיד שגנחו מהמנהרה ולחסל את 
המחבלים שחדרו דרך המנהרה ללא שאף חייל ישראלי נפגע. מכל ניסיונות 

שות בצד שלנו, החדירה דרך המנהרות, שלדאבוננו חלקם נגמרו באבדות ק
היה זה הסיכול המוצלח ביותר תודות לנס שקרה. אחת העדויות המרגשות 
והמפעימות הייתה של אחד החקלאים במקום:"זו הפעם הראשונה 
שהחיטים שלי נקצרות לצורך מצות". הוא אמר, כשכל כולו הודיה, שיר 

ת. ושבח. "עד היום לא היה צורך בחיטים שלי, והן נשלחו למאפיות הגדולו
הפעם הן נקצרו לצורך מצווה, ו'שומר מצווה לא ידע דבר רע', הוא ציטט, 
מלא התרגשות מהאמונה הגדולה שראה בעיניים. אכן, למשגיחים, לא נותר 
אלא להסכים עמו. "מצה שמורה", הם אמרו, "היא בודאי גם מצה 
ששומרת, הנה, הפעם שמרה עלינו המצה יותר מאשר אנחנו שמרנו עליה". 

ספק שמסירות נפש לדבר מצווה, כמו גם השמחה בקיומה, הן אלו אין 
שגרמו בס"ד לגילוי המוקדם של המחבלים, ולמניעת רצח נפשע של יהודים. 
ואתם, כשתאכלו בעוד פחות מחצי שנה מהמצות, זכרו שייתכן שהמצות 

ב.  שלכם הן אלו ששמרו והגנו, הן אלו שהצילו את יהודי סופה מהאסון...
שער הגאווה ...אבל העניין הזה הוא כמו שאמר הכתוב )משלי  ת צדיקיםכתב אורחו

טז ז(: "ברצות יי דרכי איש, גם אויביו ישלים אתו". וכך פירוש העניין: אם האדם 
לא יתהלל לפני בני אדם, ולא ישתדל למצוא חן בעיניהם בעשותו מעשיו הטובים, 

 ש ברוך הוא אוהב אותו,זהו ראיה גדולה שהקדו –ואף על פי כן אוהבים אותו 

                 

  דיני תיקון חצות דיני תיקון חצות     וישלחוישלח--ויצא ויצא   פ'פ'והליכות עולם והליכות עולם   בן איש חיבן איש חי
  ף בסוגריים  הוא הליכות עולם למרן הרב עובדיה ף בסוגריים  הוא הליכות עולם למרן הרב עובדיה המוקהמוק

  כותב הרמב"ם חייב אדם לקבוע עיתים לתורה בין עני בין עשיר בין בעל אשה וילדים בין בעל יסורים ,כותב הרמב"ם חייב אדם לקבוע עיתים לתורה בין עני בין עשיר בין בעל אשה וילדים בין בעל יסורים ,  חייב אדם לקבוע עיתים לתורה כל יום חוק בל  יעבורחייב אדם לקבוע עיתים לתורה כל יום חוק בל  יעבור
    לימוד תורה קודם להכללימוד תורה קודם להכל  ה אפילו סבור להרויח ממון הרבהה אפילו סבור להרויח ממון הרבהכותב השולחן ערוך ולא יבטלנו את קביעות העיתים לתורכותב השולחן ערוך ולא יבטלנו את קביעות העיתים לתור,,  כל יהודי מחוייב בדברכל יהודי מחוייב בדבר

מרווחיו ואזי יזכה לפרנסה בשפע מרווחיו ואזי יזכה לפרנסה בשפע   01%01%אמר רבי יוחנן )תענית ט( מאי עשר תעשר עשר בשביל שתתעשר כל הרוצה לראות ברכה בממונו יקפיד על מעשר כספים לתת אמר רבי יוחנן )תענית ט( מאי עשר תעשר עשר בשביל שתתעשר כל הרוצה לראות ברכה בממונו יקפיד על מעשר כספים לתת 
לכה שצדקה מעשרת לא סגולה אשרי המשיב לליבו דברי חז"ל אלו ואזי נוחל גם לכה שצדקה מעשרת לא סגולה אשרי המשיב לליבו דברי חז"ל אלו ואזי נוחל גם שהצדקה מעשרת זהו פסק השהצדקה מעשרת זהו פסק הוהרמ"א שם והרמ"א שם ביורה דעה סימן רמז ביורה דעה סימן רמז   טורטורוכפי שכותב וכפי שכותב 

  עולם הזה וגם עולם הבאעולם הזה וגם עולם הבא

  

פתוחה אם אפשר, ויפרוש בגד  על הקרקע, דאין לישב על הקרקע ממש, ותסיר 
מנעליך, ותכסה ראשך בגלימא, ותקח אפר מקלה ותשים במקום הנחת תפילין 
 ש"ר, ותכוף ראשך ותחבק פניך בקרקע ממש, ותכוון להצטער על שריפת התורה

שנעשית אפר, גם תכוין להצטער שבעוה"ר משנחרב בית המקדש נמסרו סודות 
התורה ורזיה לחיצונים, כשתאמר על נהרות בבל תכוון לבכות על חרבן בית 
המקדש,ובמזמור לאסף תכוון לבכות על הריגת הצדיקים,וכשתאמר עד אנה 

, תכוין בכיה בציון ומספד בירושלים, תקום תרחם ציון ותבנה חומות ירושלים
ציון כנגד רחל וירושלים כנגד לאה, ואחר כך תשב במקומך העיקרי ותעסוק 
בתורה, ויש נוהגים לומר אחר תיקון לאה מזמור בשוב ה' את שיבת ציון ובקשת 
מלך רחמן רחם עלינו וכו' ויהא רעוא וכו', וכן נוהגים, בשנת השמיטה בארץ 

בכיה בציון אין לאומרו, כי ישראל אין אומרים תיקון רחל, גם פסוק עד אנה 
בפסוק זה נרמזה רחל, וכן אין לאומרו כל הימים שאין אומרים תיקון רחל, 
ואחר תיקון לאה המנהג לומר פתיחת אליהו זכור לטוב, לסמוך עסק תורה 
לשמה לתיקון לאה: אסור להגות את השם ככתבו וגם אם יקראנו במילוי כזה 

אליהו "מלגאו איהו אות יו"ד ואות ה"א  יו"ד ה"א וא"ו ה"א, ולכן יאמר בפתח
 ואות וא"ו אות ה"א, שמפסיק על ידי המילה "אות"

 בטעמיהםיאמר לא אבל לומר המזמורים בקינה  נהגו]יב[ 
]יג[ נוהגים לומר ודוי לפני תיקון חצות, ובאלול שאומרים וידוי בסליחות, לא 

שהתוודה כבר  דהוי ככלב השב על קיאו כיון  יאמרו הוידוי בתיקון חצות
 : בסליחות 

]יד[אם אחר תיקון חצות אומרים פסוקים יאמרו קדיש יהיה שלמא ואם 
 אומרים פתח אליהו יאמרו "על ישראל 

טו[ שויתי ה' לנגדי תמיד, זה כלל גדול בתורה שלא יסיח האדם דעתו מפחד ]
השי"ת ומהדר גאונו, שישים אל לבו תמיד שהוא יתברך מלא כל הארץ כבודו, 

סגור שלא יעמוד ך חייב להתנהג בדרכי הצניעות אפילו בחדר לבדו והדלת לכ
ערום לגמרי, אלא בעת הצורך במרחץ וכיוצא, אבל כשמחליף שמלותיו 
לא יפשוט המכנסיים אלא עד שילבש החלוק, או יחליף המכנסיים בעוד 
שהחלוק הישן עליו, ואחר כך יחליף החלוק וזה האופן יותר נכון להקדים 

יים, ואל יאמר מי רואני ערום, כי יזכור שהשי"ת מלא כל הארץ המכנס
 כבודו והוא נזהר לכבוד השי"ת: 

]טז[ לא ילבוש ב' מלבושים ביחד דקשה לשכחה, גם ידקדק בחלוקו 
ללבשו כדרכו, ואם לבש חלוקו הפוך ילבשנו כראוי, ולא ילך בקומה 

וי הראש אפילו זקופה, ואל ילך בגילוי הראש ויזהר שלא ישב גם כן בגיל
רגע אם לא לעת הצורך ואפילו במרחץ בבית החיצון יכסה ראשו עד 
שיכנס לבית הפנימי ואסור להזכיר את השם בגילוי הראש, וכסוי בידו 

 לא מועיל אבל רק יד חבירו מועיל: 
]יז[ כשרוחץ ידיו ירחץ ימין תחלה, וכשרוחץ כל גופו ירחץ בראשו תחלה, 

ראשו תחלה, ואם ילבש בגד לראשו יפריע  וכשלובש מלבושיו ילבש על
 ללבוש את בגדו ,ילבש הבגד תחילה ואחר כך ילבש בגד לראשו

]יח[ לא ילך יחף, ולא ילך בלי גרביים ,בקיץ ובחורף, ובפרט בתפלה 
 לוקיך ישראל:-שנאמר על זה הכון לקראת א

  הקודשזוהר הקדוש  השומר פיו זוכה לרוח 
ָחק ַרִבי ִהי( תרהאס, )ָפַתח ִיצְּ ִליִשי ַביֹום ַויְּ ַבש ַהשְּ ר ַוִתלְּ תֵּ סְּ כּות אֶׁ גֹו ַמלְּ ִגַלת'. וְּ  מְּ

ר תֵּ סְּ רּוחַ  אֶׁ ש בְּ ָרה ַהֹקדֶׁ מְּ אֶׁ ה ּוִמשּום, נֶׁ תּוָבה זֶׁ ין כְּ תּוִבים בֵּ ִהי. ַהכְּ ִליִשי ַביֹום ַויְּ , ַהשְּ
ֱחָלש נֶׁ י, ַהגּוף ֹכחַ  שֶׁ ֹ  ָברּוחַ  ַקָים ַוֲהרֵּ ל ַבש - ָאז )כיון שצמה שלושה ימים(,גּוף אבְּ  ַוִתלְּ
ר תֵּ סְּ כּות אֶׁ יזֹו. ַמלְּ כּות אֵּ בּושלִ  שכוונת הפסוק  תֹאַמר ִאם? ַמלְּ ָגָמן ָכבֹוד לְּ ַארְּ י, וְּ  ֲהרֵּ

ָרא ָכְך לֹא ָלא שלא כתוב בגדי מלכות.ִנקְּ ַבש אֶׁ ר ַוִתלְּ תֵּ סְּ כּות אֶׁ ָשה, ַמלְּ ַלבְּ ִהתְּ  שֶׁ
כּות ַמלְּ יֹוָנהעֶׁ  בְּ דֹוָשה לְּ ָשה ַוַדאי, קְּ ש רּוחַ  ָלבְּ   .ַהֹקדֶׁ

ָרה ִמשּום ?ֶזה ְלָמקֹום ָזְכָתה ַהַטַעם ָמה ָשמְּ לֹא ִפיהָ  שֶׁ אֹות שֶׁ ַהרְּ הּו. ָדָבר לְּ ָכתּוב זֶׁ  שֶׁ
ין( ב אסתר) ר אֵּ תֵּ סְּ ת אֶׁ דֶׁ ָתּה ַמגֶׁ  . מֹוַלדְּ

 ֶשּסֹוֶטה ִמי ְוָכל. ַהקֶֹּדש ְברּוחַ  ְלִהְתַלֵבש זֹוֶכה, ֹונֹוּוְלש ִפיו ֶשּׁשֹוֵמר ִמי ָכל, ְוָלַמְדנּו
 ָצַרַעת אֹו ְנָגִעים ֲהֵרי,( לא ואם. )ָעָליו ָרע ָדָבר אתֹו ַוַדאי ֲהֵרי, ָרע ְלָדָבר ִפיו

 ֵפְרשּוהּו ַוֲהֵרי, ָעָליו ְכָנָחש ֶשּׂשֹוְרִפים
י רֵּ ק ַאשְּ לֶׁ ההַ  ָבעֹוָלם ַהַצִדיִקים חֵּ ַאף. ַהָבא ּוָבעֹוָלם זֶׁ ם ַגב ַעל וְּ הֵּ ָמקֹום שֶׁ ר בְּ , ַאחֵּ

עֹוָלם ר בְּ יֹון ַאחֵּ לְּ כּוָתם, עֶׁ ת זְּ דֶׁ ה ָבעֹוָלם עֹומֶׁ י ַהזֶׁ דֹורֵּ ָשָעה. דֹורֹות לְּ ל ּובְּ ָראֵּ ִישְּ  שֶׁ
ִרים שּוָבה חֹוזְּ י ִבתְּ נֵּ ָרה הּוא ָברּוְך ַהָקדֹוש ִלפְּ זֵּ ת ּוגְּ רֶׁ זֶׁ ם ִנגְּ יהֶׁ א זָא , ֲעלֵּ  ַהָקדֹוש קֹורֵּ

ִדים ַלַצִדיִקים הּוא ָברּוְך עֹומְּ ָפָניו שֶׁ ָלה לְּ ַמעְּ ם ּומֹוִדיעַ  לְּ ם, ָלהֶׁ הֵּ ִלים וְּ ַבטְּ  אֹוָתּה מְּ
ָרה זֵּ ָחס, גְּ ל ַעל הּוא ָברּוְך ַהָקדֹוש וְּ ָראֵּ י. ִישְּ רֵּ ם, ַהַצִדיִקים ַאשְּ יהֶׁ ֲעלֵּ  ישעיה) ָכתּוב שֶׁ

ָנֲחְך( נח גֹו ָתִמיד' ה וְּ  '. וְּ

  הישמעאלים מידי להנצל סגולה
' ג ליטול וכן ידיו שנוטל עד הכסא מבית  שיוצא לאחר, לדבר שלא להקפיד
 שהרבי נכתב  שעב עמוד ב חלק הלכות עיוני ידיו בספר על לסירוגין  פעמים

  הסכמה,   רדומישלא ד"גאב, ל"זצ הלפרין אלחנן רבי  צ"מהגה ביקש מביאלא
 סגולה שיש בירושלים הספרדים  מחכמי ששמע, הלפרין בהר לו אמר, לספרו
 ,:הישמעאלים  מרציחת להנצל

 ידיו שנוטל עד הכסא מבית  שיוצא לאחר לדבר שלא המקפיד כל 
 [  מהישמעאלים. ]מהם יינצל ידיו על לסירוגין  פעמים' ג ליטול וכן

 ספרב זאת הסגולה את ראה  כעשור שלפני מביאלה  לרבי מספר אנגלנדר הרב
 בנו הצלת את ותולה משפחתו וכל הוא זה בדבר מאד מקפיד  ומאז' הלכות עיוני'

 והמחבל  לעזור במטרה למטה שירד  לחובש  בפיגוע שהיה בב"ב בנו הזה בדבר
   נס פשוט ברובה לירות הצליח ולא הנשק אליו כיון

 סיפר, יצחק אברהם מתולדות ר"האדמו בן ,קאהן ישראל רבי צ"הרה כי סופר
 מערבי ניצל גם שנה  22 ולפני הספרדים מחכמי הסגולה על מקפיד הוא  גם כי

 [השבת אור. ]ניצל נס ובדרך לדוקרו  וניסה סכין אליו שכיוון אכזרי
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